
 

  

Krajský úřad Zlínského kraje IČO: 70891320 

třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 556 

761 90  Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 

 

 
Odbor právní  
a Krajský živnostenský úřad 
Oddělení státního občanství a přestupků 

 
Město Uherské Hradiště 
Masarykovo nám. 19 
686 70 Uherské Hradiště 

 
Obec Nedakonice 
Nedakonice 33 
687 38  Nedakonice 

  

    

Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 

8. března 2021 Mgr. Silvie Pospíšilová KUZL 12614/2021 KUSP 12614/2021 PŽÚ 
 

 

R O Z H O D N U T Í  

 

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „správní orgán“)  
jako věcně i místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a ust. § 160 odst. 5 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 
uděluje  s o u h l a s  

 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské 
Hradiště, IČO: 00291471, a obcí Nedakonice, Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice, IČO: 00291153, ze dne  
8. února 2021, na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků v souladu s ust. § 105 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou  
s účinností ode dne 1. dubna 2021. 
 
Odůvodnění: 

Správní orgán obdržel dne 16. února 2021 žádost města Uherské Hradiště a obce Nedakonice o udělení 
souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a obcí Nedakonice uzavřené 
dne 8. února 2021 na dobu neurčitou s účinností ode dne 1. dubna 2021, na jejímž základě budou orgány 
města Uherské Hradiště pro orgány obce Nedakonice vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků 
svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce Nedakonice v rozsahu vymezeném v ust. § 105 zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Dle ust. § 160 odst. 5 správního řádu mohou být veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní 
správy, uzavírány, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu.  
Ten posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. 

Žádost byla řádně doložena usnesením Rady města Uherské Hradiště a usnesením Zastupitelstva obce 
Nedakonice, kterými orgány obcí vyslovují souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Důvodem uzavření 
veřejnoprávní smlouvy je skutečnost, že obec Nedakonice není schopna zabezpečit řádný výkon státní správy  
na tomto úseku, neboť nemá potřebné materiální zázemí a personální obsazení pro výkon této agendy. 
Správnímu orgánu je z jeho úřední činnosti známo, že město Uherské Hradiště má pro výkon přenesené 
působnosti na uvedeném úseku činnosti dostatečné personální a materiální zajištění. 

Správní orgán po přezkoumání obsahu veřejnoprávní smlouvy a posouzení všech dalších písemných 
podkladů, které mu byly předloženy, dospěl k závěru, že předložená veřejnoprávní smlouva splňuje veškeré 
zákonem požadované náležitosti stanovené v ust. § 63 odst. 2 zákona o obcích. Správní orgán neshledal 
žádné důvody, které by bránily udělení souhlasu s uzavřením uvedené veřejnoprávní smlouvy, proto rozhodl 
tak, jak je popsáno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 



 

pokračování  2 č. j. KUZL 12614/2021   
 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení  
k Ministerstvu vnitra, a to podáním učiněným u odboru právního a Krajského živnostenského úřadu Krajského 
úřadu Zlínského kraje. 
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